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แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสั มฤทธิ์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ปรับปรุ ง) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษายึดหลักสาคัญที่การมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา/
บัณฑิต (Learning outcome) จานวน 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม 2) ด้านทักษะความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านทักษะในการปฏิบตั ิการ
พยาบาลเฉพาะสาขา(ถ้ามี) เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต และแสดงให้หน่วยงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและ
มัน่ ใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิตของสถาบันการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มี
ประกาศเกี่ยวกับการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)โดยกาหนด
กรอบแนวทางให้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา ผูใ้ ช้บณั ฑิตและผูป้ ระเมินภายนอกรับรู้ถึงมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ทั้ง 6 ด้านดังกล่าว ซึ่งผลการดาเนินการตาม TQF ได้กาหนดเป็ นมาตรฐานจานวน 12 ตัวบ่งชี้ และผลการ
ดาเนินงานต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่ 6 ระบุไว้วา่ มีการทวนสอบผล
สัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาที่กาหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ด
สอนในแต่ละปี การศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เป็ นการตรวจสอบหรื อวัดผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนเมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการ
สอนตามรายละเอียดของชุดวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
การทวนสอบ หมายถึง การดาเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรื อหลายวิธี อาทิ การ
สอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน และการสัมภาษณ์ เพื่อยืนยันและพิสูจน์วา่ สิ่ งที่กาหนดนั้นได้
มีการดาเนินการและบรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาจึงเป็ นส่ วน
หนึ่งของความรับผิดชอบในระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ งและเป็ นงานที่สาคัญ
ในความรับผิดชอบของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อนที่ตอ้ งร่ วมมือกันดาเนิ นการอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้เพราะการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มีความสาคัญต่อการพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการ
สอนของรายวิชาและหลักสู ตรให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ดังนี้ (ฝ่ ายส่ งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2556)
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1. ทาให้ทราบระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่แต่ละรายวิชาได้รับจาก
การกระจายความรับผิดชอบจากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่ออาจารย์
ผูส้ อน อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการปรับปรุ งข้อพกพร่ อง หรื อส่ งเสริ มจุดเด่นของ
ผูเ้ รี ยนเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป
2. ทราบประสิ ทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับอาจารย์ผสู้ อนในการพัฒนาปรับปรุ งการ
สอนให้ดีกว่าเดิม
3. ทราบประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการทางการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เป็ นข้อมูล
สาคัญในการวางแผนพัฒนาการเรี ยนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสู ตร
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชกาหนดให้มีระบบและกลไกการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขึ้น เพื่อให้
เป็ นไปตามตัวบ่งชี้ที่ 6 ของผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเพื่อยืนยันว่า
นักศึกษาที่ยงั ไม่สาเร็ จการศึกษาและผูส้ าเร็ จการศึกษาทุกคนมีผลการเรี ยนรู ้ทุกด้านตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานคุณวุฒิของหลักสู ตร โดยมีแนวปฏิบตั ิในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ระดับรายวิชาหรือชุ ดวิชา
1.คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรที่เปิ ดสอนดาเนินการจัดส่ งรายชื่ อชุดวิชาที่ทวนสอบในปี
การศึกษานั้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของชุดวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรไปยังประธานกรรมการประจาสาขา
ภายใน 2 สัปดาห์หลังเปิ ดภาคการศึกษา พร้อมเสนอรายชื่อคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในชุดวิชานั้น
อย่างน้อยชุดวิชาละ 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คนเพื่อดาเนินการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ ประกอบด้วย
1.1 กรรมการจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
1.2 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสาขาวิชา
1.3 กรรมการจากอาจารย์บณั ฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาที่มิได้เป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนการสอนหรื อ
ผูส้ อนในชุดวิชานั้นๆ
2. ประธานกรรมการประจาสาขาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในชุด
วิชาที่ตอ้ งการทวนสอบฯ ก่อนการสอบปลายภาค 2 อาทิตย์
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3. เลขานุการคณะกรรมการทวนสอบทาหนังสื อเชิญคณะกรรมการทวนสอบมาทวนสอบตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กาหนด หลังสอบไล่ 3 สัปดาห์
4. กาหนดรู ปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ฯที่สอดคล้องกับกับบริ บทของชุดวิชา และดาเนินการ
ทวนสอบภายใน 1 สัปดาห์หลังตรวจข้อสอบเสร็ จ
5. ผูร้ ับผิดชอบชุดวิชาจัดเตรี ยมเอกสาร/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
6. คณะกรรมการทวนสอบฯประมวลผลการทวนสอบและรายงานสรุ ปผลการทวนสอบแก่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา ภายใน 1 สัปดาห์หลังการทวนสอบ
7. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชานาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตัดสิ นผล
การสอบระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศผลการศึกษาตามระบบของมหาวิทยาลัย ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 40 วันหลังการสอบไล่
8. คณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชานาผลการทวนสอบไปรายงานใน มคอ.5 ของชุดวิชา
นั้นๆ เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขในปี การศึกษาต่อไป
9. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรนาผลการประเมินใน มคอ.5 ไปรายงานใน มคอ.7 เพื่อวางแผน
ปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป
การเตรียมการในการดาเนินการทวนสอบผลสั มฤทธิ์
1. เตรียมเอกสาร/หลักฐาน
1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
1.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง แนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
1.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. 2555
1.4 รายละเอียดของหลักสู ตร (มคอ.2)
1.5 รายละเอียดของชุดวิชา มคอ.3 มคอ.4 ที่ทวนสอบ
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1.6 มคอ.5 ของชุดวิชาที่ทวนสอบ (ถ้ามี เพื่อใช้พิจารณาก่อนทวนสอบว่าผูส้ อนมีการปรับเปลี่ยนผล
การเรี ยนรู ้ วิธีการสอน หรื อประเมินผลหรื อไม่ และผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเป็ นอย่างไร หากไม่มี
กรรมการอาจถามอาจารย์ประจาชุดวิชาว่าได้ดาเนินการสอนตาม มคอ.3 หรื อไม่ )
1.7 ภาคทฤษฎี ได้แก่ ข้อสอบ/แนวตอบ คะแนนการสอบ กระดาษคาตอบ
1.8 ภาคปฏิบตั ิ ได้แก่ รายงาน หรื อชิ้นงานต่างๆที่ชุดวิชากาหนด แบบประเมินการฝึ ก คะแนน
ภาคปฏิบตั ิ แผนกิจกรรม/คู่มือฝึ ก
2. การเตรียมบุคลากร
การเตรี ยมบุคลากรที่จะมาปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษานั้น ใน
กรณี ที่คณะกรรมการทวนสอบฯ เลือกจากอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบชุดวิชาหรื ออาจารย์ผสู้ อนจะต้องเตรี ยมตัว
โดยทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ กฎ ระเบียบ หลักการ วิธีการดาเนินการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ ฯ การจัดการเรี ยนการสอนในชุดวิชา การออกข้อสอบ วิธีการตรวจให้คะแนนข้อสอบอัตนัย
เป็ นต้น
----------------------------------------
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ระบบและกลไกการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
กลไก

คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ส่งรายชื่อชุดวิชาที่ทวนสอบ

เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ภายใน 2
สัปดาห์หลัง
เปิ ดภาค
การศึกษา

คณะกรรมการ
บริ หาร
หลักสูตร

ประธานแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 3-5 คน

ก่อนการสอบ ประธาน
ปลายภาค กรรมการ
2 อาทิตย์ ประจาสาขา

เลขานุการคณะกรรมการทวนสอบทาหนังสื อเชิญ
คณะกรรมการทวนสอบฯ ทวนสอบตามวันเวลา และสถานที่
ที่กาหนด

หลังสอบไล่
3 สัปดาห์

กาหนดรู ปแบบการทวนสอบฯที่สอดคล้องกับบริ บทของชุด
วิชา และดาเนินการทวนสอบ

ภายใน 1 คณะกรรมการ
สัปดาห์หลัง ทวนสอบฯ
ตรวจข้อสอบ
เสร็ จ

ผูร้ ับผิดชอบชุดวิชาจัดเตรี ยมเอกสาร/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการ
คณะกรรมการ
ทวนสอบ

ผูร้ ับผิดชอบ
ชุดวิชา

หนังสื อส่งรายชื่อชุดวิชา

คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ

หนังสื อเชิญ

ทฤษฎี
- มคอ.3 มคอ.4
- ข้อสอบ/แนวตอบ
- คะแนนการสอบ
- กระดาษคาตอบ
- รายงาน
ปฏิบัติ
- แบบประเมินการฝึ ก/
รายงาน
- คะแนนภาคปฏิบตั ิ

6

กลไก

เอกสาร/หลักฐาน
ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
- แผนกิจกรรม/คู่มือฝึ ก

คณะกรรมการทวนสอบฯรายงานคณะกรรมการผลิตและ
บริ หารชุดวิชาเมื่อพบความคลาดเคลื่อนของชุดวิชา

ภายใน 1
สัปดาห์หลัง
ทวนสอบ

คณะกรรมการ
ทวนสอบ

คณะกรรมการทวนสอบฯประมวลผลการทวนสอบ และ
รายงานสรุ ปผลการทวนสอบแก่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชา

ภายใน 1
สัปดาห์หลัง
ทวนสอบ

คณะกรรมการ
ทวนสอบฯ

รายงานสรุ ปผลการทวน
สอบ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
นาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตัดสิ นผลการสอบ
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศผลการศึกษา
ตามระบบของมหาวิทยาลัย

ภายใน
ระยะเวลาไม่
เกิน 40 วัน
หลังการสอบ
ไล่

เลขานุการ
คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
ประจา
สาขาวิชา

หนังสื อสรุ ปผลการทวน
สอบชุดวิชา

รายงานสรุ ปผลการทวน
สอบ

คณะกรรมการผลิตและบริ หารชุดวิชานาผลการทวนสอบไป
รายงานใน มคอ. 5 ของชุดวิชานั้นๆ เพื่อดาเนินการปรับปรุ ง
แก้ไขในปี การศึกษาต่อไป

คณะกรรมการ รายงานการประชุม
ผลิตและ
คณะกรรมการผลิตและ
บริ หารชุดวิชา บริ หารชุดวิชา
มคอ.5

คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรนาผลการประเมินใน มคอ.5
ไปรายงานใน มคอ. 7 เพื่อวางแผนปรับปรุ งหลักสูตรต่อไป

คณะกรรมการ รายงานการประชุม
บริ หาร
คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
หลักสูตร และ มคอ. 7

